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Samenvatting

Een op de zes gaat 'gewoon' op bezoek met Pasen 
 
16 procent spreekt met Pasen af met mensen buiten hun eigen huishouden. Zij 
geven geen gehoor aan de oproep van de premier om vooral thuis te blijven. De 
helft van hen (49 procent) verwacht in het paasweekend drie personen of meer te 
gaan zien. 

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 28.000 leden van het Opiniepanel. De 
afgelopen week riep premier Rutte Nederlanders nadrukkelijk op om vooral thuis te 
blijven. Volgens hem is het niet verstandig om op familiebezoek te gaan. De meeste 
mensen (79 procent) geven gehoor aan dit verzoek, maar een op de zes mensen doet 
dat dus niet. 

'We laten haar niet alleen op zulke dagen'  
De meeste mensen die op paasbezoek gaan, blijven naar eigen zeggen op 1,5 meter 
afstand en denken dat dat genoeg is. Zij voelen zich fit en de ander ook, is hun 
argument. "We hebben geen van allen klachten en zitten allemaal in een risicogroep. 
Mijn schoonzus is maar alleen en we laten haar niet alleen zitten op zulke dagen", 
schrijft iemand. Ook een achter- of voortuin biedt voor deze mensen uitkomst. "We 
hebben een grote tuin met voldoende zitplaatsen op ruime afstand. Fijn dat dat kan." 

Toch twijfelen mensen ook in deze groep of het gaat lukken om voldoende afstand te 
houden tot hun dierbaren. Veel van hen hebben de intentie om voorzichtig te zijn, maar 
geven ook toe dat het in de praktijk moeilijk wordt. Zo zegt een ondervraagde: "Ik ga 
op bezoek bij mijn zus en zwager en twee (volwassen) kinderen. We proberen afstand 
te houden, maar dat zal ongetwijfeld niet lukken. We zijn voorzichtig, maar het blijft 
een risico." 2 procent van alle ondervraagden in het onderzoek is van plan op bezoek te 
gaan en geen afstand te bewaren. 

Helft ziet met Pasen drie mensen of meer  
Als mensen een familiebezoek echt niet kunnen laten, is het verzoek van de premier 
om dat te beperken tot maximaal drie personen. Uit het onderzoek blijkt dat de helft 
van de mensen die een paasbezoek gepland hebben (48 procent) hier gehoor aan geeft 
en met maximaal twee anderen afspreekt.  

De andere helft van die groep (49 procent) verwacht met meer dan 3 personen buiten 
hun huishouden samen te komen. De andere helft van die groep (49 procent) verwacht 
met meer dan 3 personen buiten hun huishouden samen te komen. Dit zijn er meer dan 
waar de premier om vraag, maar mensen noemen dat ze hun contacten zoveel mogelijk 
beperken. "Normaal vieren we Pasen met 18 man, nu met 5. Ik blijf uiteraard op 
anderhalve meter", zegt een deelnemer illustratief. 

'Zalig Pasen' via Skype, Facetime of Zoom 
Nu familiebezoek met Pasen door de coronacrisis sterk wordt afgeraden, zoeken 
mensen ook naar alternatieven om elkaar toch te zien in het paasweekend. Vier op de 
tien thuisblijvers (41 procent) gaan, bij gebrek aan een fysieke ontmoeting deze 
paasdagen, videobellen met hun dierbaren. 

Dit tot eigen teleurstelling: 71 procent van de mensen die gaan videobellen, ervaart dit 
als minder bevredigend dan een echte ontmoeting. "Wij willen zo graag even knuffelen 
met onze kleinkinderen. We willen ook in deze periode een band met ze opbouwen en 
dat gaat minder goed via Skype", zegt een grootouder van tien jonge kleinkinderen. 
Toch dwingen veel ondervraagden zich ondanks deze teleurstelling ook tot optimisme: 
"Het gaat er om dat je elkaar even hoort en ziet. Die knuffels komen later wel weer en 
de paaseieren zijn er vast volgend jaar ook wel." 
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Bezoek met Pasen

1 op de 6 spreekt 'gewoon' af met Pasen; grootste deel houdt 1,5 meter afstand van bezoek

We stellen je nu een paar vragen over Pasen, dat dit weekend plaatsvindt. Pasen wordt 
doorgaans met familie en/of vrienden gevierd.  
Ben je van plan fysiek met familie en/of vrienden buiten je eigen huishouden af te 
spreken met Pasen?   
Ja, ik ben van plan fysiek af te spreken met familie/vrienden en houd geen anderhalve 
meter afstand: 2% 
Ja, ik ben van plan fysiek af te spreken met familie/vrienden, maar blijf op anderhalve 
meter afstand: 14% 
Nee, ik ben niet van plan fysiek af te spreken met familie/vrienden: 79% 
Weet ik (nog) niet: 5% 

De volgende vragen zijn alleen gesteld aan mensen die van plan zijn af te spreken met 
Pasen, al dan niet op anderhalve meter afstand (n=4.362)  

Je hebt aangegeven fysiek met familie of vrienden af te spreken, al dan niet op 
anderhalve meter afstand.  
Hoeveel personen verwacht je in totaal in het paasweekend te zien buiten de 
mensen in je huishouden, ook al is dit op anderhalve meter afstand?  
Denk hierbij aan bezoek aan familie en/of vrienden. Als je meerdere ontmoetingen 
hebt in het paasweekend, tel dan het aantal mensen per afspraak op. Tel de mensen 
die je op straat of in de winkel tegenkomt hier niet in mee. 
1-2 personen: 48% 
3-6 personen: 41% 
7-9 personen: 4% 
10 personen of meer: 4% 
Weet ik (nog) niet: 2% 

Wie ga je zien met Pasen en wat ga je precies doen? Ben je van plan fysiek afstand 
te houden en, zo ja, hoe doe je dat dan in de praktijk? Licht je antwoord toe. 

De 2% die paasbezoek heeft gepland en geen 1,5 meter afstand houdt, heeft 
geen klachten en vindt het bezoek daardoor kunnen. Veel noemen daarbij dat 
degenen met wie ze afspreken de afgelopen weken net als zij in quarantaine zijn 
gebleven. Een ander deel geloof niet in het nut van afstand houden. Pasen is 
voor deze groep belangrijk en dan laten zij de teugels iets meer vieren.  

Deze 14% die bezoek gepland heeft, maar 1,5 meter afstand zeggen te houden 
denkt dat te kunnen houden door in de tuin te gaan zitten. Anderen hebben een 
groot huis en denken daardoor genoeg afstand te kunnen houden. Een groot 
deel van deze groep benadrukt alleen directe familie (zoon, dochter, vader, 
moeder) te gaan zien, maar er zijn ook zeker opa’s en oma’s die op bezoek gaan 
bij kleinkinderen (of andersom).  
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Hoe vieren thuisblijvers Pasen?

Wat vind je ervan dat je alleen Pasen kunt vieren via een videoverbinding? Licht je 
antwoord toe. 

4 op de 10 thuisblijvers gaan met Pasen 
videobellen met familie of vrienden
De volgende vraag is alleen gesteld aan mensen die niet van plan zijn fysiek af te spreken 
met mensen buiten hun huishouden (n=22.362) 

Je hebt aangegeven niet fysiek met familie of vrienden af te spreken met Pasen. Sinds 
de overheid oproept om zoveel mogelijk thuis te blijven, zoeken mensen contact met 
anderen via een videoverbinding. Dat kan in een één-op-één gesprek, maar ook met 
meerdere mensen tegelijk.  
Ben je wel of niet van plan om met Pasen te videobellen met familie en/of 
vrienden? Zo ja, met hoeveel mensen tegelijk? 
Als je meerdere videobelafspraken hebt, vink dan het hoogste aantal personen aan die 
je in een videobelafspraak gaat spreken. 
Ja, met 1 ander iemand: 9% 
Ja, met 2 mensen: 11% 
Ja, met 3 mensen: 7% 
Ja, met 4 mensen of meer: 14% 
Nee, ik ben niet van plan te videobellen: 45% 
Weet ik (nog) niet / geen antwoord: 14% 

De volgende vraag is alleen gesteld aan mensen die met Pasen 1 of meer mensen 
verwachten te videobellen met Passen (n=10.015) 

Is het voor jou minder of meer bevredigend om met Pasen alleen familie en/of 
vrienden te kunnen zien of spreken via een videoverbinding? 
Meer bevredigend: 4% 
Even bevredigend: 18% 
Minder bevredigend: 71% 
Weet niet / geen mening: 7% 

Logischerwijs hebben mensen natuurlijk liever fysiek contact met hun dierbaren 
buiten hun eigen huishouden. Veel ouderen balen bijvoorbeeld dat zij hun 
kleinkinderen niet kunnen knuffelen met Pasen. Zij willen nu een band 
opbouwen met hun vaak jonge kleinkinderen en dat gaat minder goed via Skype. 
Het is vaak kort en minder persoonlijk. Ook jongeren vinden het jammer dat zij 
niet even bij hun ouders langs kunnen.  

Desondanks is er vooral berusting: het is zoals het is. Gezondheid gaat nu voor 
en de tijd van gezelligheid en samenkomen komt wel weer, is de boodschap van 
de meeste mensen. 

Absoluut niet leuk en ik wordt er zelfs verdrietig 
van. Maar veiligheid en gezondheid voor alle, de tijd 
voor gezelligheid en samenzijn komt wel weer. 

Wij willen zo graag even knuffelen met onze 
kleinkinderen. We willen ook in deze periode 
een band met ze opbouwen en dat gaat 
minder goed via Skype.  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Zorgen om coronavirus

Lichte daling in zorgen over coronavirus

In hoeverre maak je je zorgen over de uitbraak van het coronavirus in Nederland? 
Veel zorgen: 19% 
Redelijk veel zorgen: 54% 
Niet zoveel zorgen: 24% 
Helemaal geen zorgen: 3% 
Weet niet / geen mening: 1% 

 
 
 

Om de coronacrisis te bestrijden heeft de Nederlandse overheid verschillende 
maatregelen genomen. Zo zijn horeca en scholen gesloten en alle vergunningsplichtige 
evenementen zijn geschrapt tot 1 juni. Verder roept de overheid op anderhalve meter 
afstand te houden van anderen. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 
april.  
Hoeveel vertrouwen heb je in de manier waarop de overheid omgaat met de 
uitbraak van het coronavirus?  
Met 'overheid' bedoelen wij de betrokken organisaties. Denk aan het RIVM, de GGD of 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Veel vertrouwen: 31%  
Redelijk veel vertrouwen: 48% 
Niet zoveel vertrouwen: 12% 
Helemaal geen vertrouwen: 6% 
Weet niet / geen mening: 3% 

Maakt zich redelijk veel of veel zorgen over het coronavirus (%)
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Zorgen om coronavirus

Lichte daling in zorgen over coronavirus

Vooral jongeren (18-35 jaar) maken zich minder zorgen om het coronavirus. 1 
april gaf 72 procent van die groep zich redelijk tot veel zorgen te maken. Nu is 
dat 61 procent. Oudere groepen maken zich evenveel zorgen ten opzichte van 1 
april.
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Zorgen 

Grootste groep voor verlengen  
maatregelen na 28 april
Vind je dat de overheid op dit moment voldoende of onvoldoende maatregelen 
neemt om verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland te voorkomen? 
Voldoende: 77% 
Onvoldoende: 16% 
Weet niet / geen mening: 6% 

Discussie over versoepelen maatregelen 
Deze week is er discussie ontstaan over de maatregelen tegen het coronavirus die tot 
28 april gelden in Nederland. Sommigen vrezen voor blijvende economische schade als 
de maatregelen langer dan 28 april aanhouden en vinden dat die daarna versoepeld 
moeten worden.  
Anderen zijn tegen het (deels) versoepelen van de maatregelen omdat het de kans op 
besmettingen zou vergroten en de druk op de intensive cares weer toeneemt met 
meer coronadoden tot gevolg.  

Wat moet de overheid wat jou betreft besluiten? De overheid moet de huidige 
maatregelen na 28 april ... 
… verlengen en verder uitbreiden: 10% 
… opnieuw verlengen: 51% 
… deels terugdraaien, ook als daardoor de druk op de intensive cares weer toeneemt: 
19% 
… volledig terugdraaien, ook als de druk op de intensive cares daardoor weer 
toeneemt: 1% 
De overheid moet de maatregelen al vóór 28 april (deels) terugdraaien, ook als de druk 
op de intensive cares daardoor weer toeneemt: 3% 
Weet niet / geen mening: 15% 



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden gepresenteerd door Gijs 
Rademaker en Joyce Boverhuis in EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1) 
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Het onderzoek is gehouden op 8 en 9 april 2020. Aan het onderzoek deden 27.720 
leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging 
representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke 
staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2017. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Jeroen Kester: 
jeroen.kester@eenvandaag.nl. 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 65.000 mensen. Zij beantwoorden 
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het 
EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk 
leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke 
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen 
ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de 
meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.
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